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PRAVILNIK O VZGOJNIH UKREPIH IN VZGOJNIH OPOMINIH 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja vzgojno ukrepanje in reševanje posamezne oblike motečega 

vedenja učencev OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

 

VZGOJNI UKREPI IN OPOMINI 

 

2. člen 

 

Ob pojavljanju motečega vedenja se učencu lahko dodelijo vzgojni ukrepi, določeni 

s tem pravilnikom. 

 

3. člen 

 

Ob dodeljevanju vzgojnih ukrepov in opominov se  praviloma upošteva načelo sorazmernosti. 

 

4. člen 

 

Ukrepanje ob posamezni pojavni obliki se izvaja v treh stopnjah, glede na 

pogostost in intenziteto pojavljanja: 

− 1. stopnja: zgodi se enkrat ali redko, 

− 2. stopnja: se pogosto dogaja ali se stopnjuje, 

− 3. stopnja: se stalno dogaja, stanje se ne izboljšuje, 

− 4. stopnja: izrek vzgojnega opomina,  

− 5. stopnja: razrednik pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem so opredeljene 

konkretne vzgojne dejavnosti, postopki in vzgojni ukrepi, ki jih bo šola izvajala. 

 

5. člen 

VRSTE VZGOJNIH UKREPOV 

 

− ustni opomin učencu, ki mu ga izreče razrednik ali drug strokovni delavec; 

− zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov v soglasju s starši; 

− ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami pravil šole, 

predpisanih dejavnosti in standardov; 

− povečan nadzor nad učencem v šoli;  

− redni stiki učenca s svetovalno službo – razgovor o dogajanju v šoli; 

− pogostejši (tedenski) prihodi staršev v šolo; 

− prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov; 

− ukinitev nekaterih pravic za določen čas, ki jih nudi šola izven predpisanih dejavnosti 

(status kulturnika, športnika); 

− začasno zadržanje naprav ali predmetov, s katerimi učenec ogroža varnost ali 

onemogoča nemoteno izvedbo pouka. O takem zadržanju strokovni delavec še isti dan 

obvesti starše učenca, zadržani predmet v zaprti kuverti (npr. mobilni telefon) preda v 

tajništvo, kjer ga prevzamejo starši; 



− kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti 

odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi 

dejavnosti, šola v naravi …), šola omogoči spremstvo na dejavnost staršu učenca ali pa 

za učenca organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli; 

− začasna odstranitev učenca od pouka je mogoča, kadar učenec s svojim vedenjem 

onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom. 

Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja, sprejemljivega vedenja in 

omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve 

opravlja naloge po navodilih učitelja in pod nadzorom drugega strokovnega delavca. 

Strokovni delavec mu lahko pomaga pri reševanju problema, zaradi katerega ni pri 

pouku. V primeru začasne odstranitve učenca od ure pouka strokovni delavec obvesti 

razrednika, le-ta pa starše. Strokovni delavec z učencem opravi razgovor, skupaj 

pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. 

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni 

zapisi. Zapise v portfolijo učenca vodi razrednik.  

 

6.  člen 

VZGOJNI OPOMINI 

 

Učencu se po 60. f-členu ZOsn lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in 

odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti 

oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.  

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole, Hišnem redu, Pravilih 

šolskega reda in drugih aktih šole. 

Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O 

izrečenem opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu. 

Šola za učenca, ki mu je izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v 

katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. 

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 

Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev po 54. čl. 

ZOsn: 

− če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma 

življenje ali zdravje drugih, ali 

− če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 

individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih 

dejavnosti, ki jih organizira šola. 

  

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo 

šolo pridobi mnenja CSD ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa 

tudi mnenje drugih inštitucij. Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede ime 

druge šole ter datum vključitve v to šolo. 

Evidenco vzgojnih opominov vodi šolska svetovalna služba. 

 


